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 مقدمه

در آنها وارد شده « ال ضرر و ال ضرار»اللت روایاتی که می باشد د« الضرر»که مدرک قاعده « ال ضرر»در بررسی حدیث 
در از نبی اکرم )ص( صادر شده است یا نه، « ال ضرر وال ضرار»مطرح شده و بحث به اینجا رسید که باید مشخص شود فقره 
 و حکم تکلیفی نبیا «ال ضرر»)ره(، مقصود از قاعدۀ  شیخ الشریعۀدرس گذشته بیان شد که از دیدگاه برخی فقها و از جمله 

منع فضل عدم تناسب بین صدر و ذیل حدیث مسألۀ شفعه و حدیث ی برداشت اشکال چنینبه دیگران است.  یحرمت ضرر رسان
 است. الماء

بن صامت است که احکام مستقلّی از جمله  عبادةدر آن نقل شده است، روایت « ال ضرر و ال ضرار»یکی از منابعی که تعبیر 
)ره( برای رفع اشکال عدم تناسب،  شیخ الشریعۀرا از رسول مکرّم اسالم )ص( روایت نموده است. « ال ضرارال ضرر و »مسألۀ 

بن صامت وجود  عبادةبن خالد با روایت  عقبةهای متعدّد با استفاده از تشابه فراوانی که بین نقلدر صدد آن برآمده است تا 
که از جانب  تیاشده است و در اصل روا افهاض یاز جانب راو ،فضل الماءمنع حدیث شفعه و حدیث اثبات کند بخش دوم دارد، 

با تقویت احتمال تعدّد روایات صادر شده از جانب در ادامه،  تعبیری وجود نداشته است. نیچنشده  نقل )ص( رسول مکرّم اسالم
 .مورد نقد قرار می گیردپیامبر اکرم )ص(، استدالل شیخ الشریعۀ )ره( 
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 عربیمتن 
 (ص)أحمد بن حنبل في مسنده الكبیر روى عن عبادة بن الصامت مجموعة من األقضیة المستقلة للنبي  نّأالدلیل على ذلك: و 

و ذكر من جملتها قضیة الشفعة من دون أن تكون مذیّلة بحدیث ال ضرر و هكذا ذكر من جملتها قضیة المنع عن فضل الماء 
 .ما ذكر عبادة قضیّة ال ضرر بشكل مستقل عن قضیّة الشفعة و قضیّة فضل الماءن یكون مذیال بقضیّة ال ضرر و إنّأمن دون 
ها جرحُ جماءَو العَ بارٌجُ و البئرَ بارٌجُ نّ المعدنَإ: )ص(من قضاء رسول اللّه  نّإ»ن یتّضح المطلب ننقل روایة عبادة؛ قال: أو ألجل 

مال المملوك لمن باعه إلّا  نّأو قضى  ،ن یشترط المبتاعأ رها إلّابَّأن نّ ثمر النخل لمأكاز الخمس، و قضى و قضى في الرِّ بارٌجُ
مل و قضى لحَ ،و قضى بالشفعة بین الشركاء في األرضین و الدور ،رجَر الحَراش و للعاهِالولد للفِ نّأو قضى  ،یشترط المبتاع نأ

رق نّه لیس لعِأو قضى  ،ن ال ضرر و ال ضرارأقضى ن قال[ و أخرى ]إلى ابن مالك الهذلي بمیراثه عن امرأته التي قتلتها األ
أ لَالكَ فضلُ منعَماء لیُ منع فضلُنّه ال یُأو قضى بین أهل البادیة  ،البئر منع نقعُو قضى بین أهل المدینة في النخل ال یُ ،ظالم حقٌّ

 رت كقضاء مستقل.كِنّ قضیة ال ضرر ذُأبوضوح في هذه الروایة  دُجِنّنا نَإ ...«.
 .ي روایات العامّةهذا ف

و لكن لم ینقلها  ،قبة بن خالد ینقل مقدارا كبیرا من تلك األقضیة التي نقلها عبادةنّ عأو لو رجعنا إلى روایات الشیعة لوجدنا 
و إذا قارنا بین ما هو المنقول بطرقنا من تلك األقضیة  .ت على األبواب المختلفةقَرِّفي روایة واحدة بل فُ علماؤنا مجموعةً

قضیة ال ضرر المذكورة في روایة نّ أاألمر الذي یوجب الوثوق ب ،لمستقلة و ما هو المنقول في روایة عبادة لوجدنا تشابها كبیراا
فعة قد ة الشُّفي قضیّ )ص(بأنّ ما صدر من النبي  وثوقٌ لُخرى: یحصُأو بكلمة  .قبة بعد الحكم بالشفعة ذكرت كقضاء مستقلع

هذا بالنسبة إلى حدیث  بینهما من باب الجمع بین الروایتین المستقلّتین. قبة قد جمعو إنّما ع ،ال ضرر بقضیة لٍیَّذَمُ صدر غیرَ
 .و هكذا یقال بالنسبة إلى حدیث المنع من فضل الماء .الشفعة

 لةًولى مذیَّانت األبعد ما ك -بین قضیة الشفعة و قضیة ال ضرر لَصَنّ احتمال كون عبادة قد فَإ: قائالً )ره( و أضاف شیخ الشریعة
نّه إ، خصوصا بعد استقراء روایاته و ثبوت ضبطه و اتقانه، بل قیل: اًبعید جدّ احتمالٌ -منه شخصيٍّ فٍلتصرُّ نتیجةً لَصَبالثانیة، فَ

فة و كحذی )ع(،نّه من السابقین الذین رجعوا إلى أمیر المؤمنین أعن الفضل بن شاذان:  )ره( و عن الكشّي .من أجلّاء الشیعة
ها مع رسول اللّه كلَّ و المشاهدَ و الخندقَ حداًأُو  انیة و بدراًولى و الثّاأل بةَقَو هو ممّن شهد العَ ،هانیِّخزیمة بن ثابت و ابن التَّ

 .)ص(
 .هذا توضیح ما أفاده قدّس سرّه

 إلّا بناءً مُّتُنّ ما أفاده قدّس سرّه ال یَإنقول: نّه بشكل مختصر أأعلى من البحث إلّا  المناقشة إلى مستوىً كُترُطالة نَمن اإل و خوفاً
 كقضاءٍ ةًنّها صدرت مرّتین؛ مرّأمّا إذا افترضنا أواحدة ال أكثر،  ةًقد صدرت مرّ )ص(نّ جملة ال ضرر الصادرة من النبي أعلى 
و معه تبطل  نّ احتمال التعدّد موجودأو واضح  .ما ذكره مُّتُالماء فال یَ و فضلِ فعةِللحكم بالشُّ و أخرى كتعلیلٍ ،نقله عبادةُ مستقلٍّ

 .القرینة المذكورة
، إلّا اًتامّ قبة یجد تشابهاًها عبادة و األقضیة التي نقلها عبین األقضیة التي نقل نُقارِنّ من یُأب )ره( عن شیخ الشریعة و إذا قیل دفاعاً

ء واحد صادر من النبي االطمئنان بأنّهما بصدد نقل شي ثُورِو هذا ی ،من ناحیة تذییل قضیة الشفعة و فضل الماء بقضیة ال ضرر
نّ عبادة من أجلّاء األصحاب و ال یحتمل وجود مصلحة له تدعوه إلى إو حیث  ،)ص(را منه دَبصدد نقل شیئین صَ و لیسا )ص(

مثل هذا البیان ال ینفع في ردّه و  .واحدةٌ ةٌقضیّ )ص(نّ قضیة ال ضرر الصادرة من النبي أة فیثبت حذف قضیة ال ضرر من الذیلیّ
 .)ص(احتمال تعدد الصادر من النبي 

خر غیر ما أقبة نقل أشیاء و ال یقصد ع ،ه عبادةلُفي نقله إلى نقل نفس ما ینقُ قبة ناظراًبكون ع نّ لنا اطمئناناًأو الوجه في ذلك: 
ة ال ضرر حینما صدرت من نّ قضیّأفي الفصل فیثبت  في نقله و ال نحتمل وجود مصلحة له نّ عبادة دقیقٌإو حیث  ،ینقله عبادة

 .أیضا ةًصدرت مستقلّ )ص(النبي 
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بالشفعة بین  )ص(قضى رسول اللّه »قحامها بین قوله: إقبة لو كانت قضیة مستقلة فما معنى قضیة ال ضرر في نقل ع نّأه: دُّرُو یَ
 ء مستقلٍّقحام شيإو  ،اتین الجملتین مرتبطتان بمسألة الشفعةه نّإ؟ ...«فت إذا أرِّ»و قوله « الشركاء في األرضین و المساكن

 .بینهما أمر غیر مناسب
 ةًقضیة ال ضرر؛ سمعها مرّ )ص(نّ عبادة قد سمع مرتین من النبي أن نفترض أقبة و تصدیق عبادة یمكن بین تصدیق ع و جمعاً
 كذیلٍ عن نقلها ثانیةً لَساهَالمستقل في روایته السابقة و تَ ءَالقضا لَقَو نَ ،خرى في ذیل قضیة الشفعةأو سمعها  ،مستقلٍّ كقضاءٍ
ة ال لقضیّ هُة الشفعة من باب أنّ إسقاطه ال یغیّر في المعنى شیئا، إذ هو إسقاط للتعلیل ال أكثر؛ و قد شجّعه على ذلك ذكرُلقضیّ

 .كقضاء مستقلّ ضرر بعد ذلك
فراد السند و إلّا فالمجال للمناقشة واسع، إذ یقال: من ناحیته و من ناحیة بقیة أ ایةه لو سلّمنا بوثاقة عبادة و صحّة الروهذا كلّ

 و مع عدم ثبوت صحّة الروایة سنداً .فراد السند غیر عبادةكن ذلك ال یلزم منه وثاقة جمیع أسلّمنا بوثاقة عبادة و جاللته، و ل
 قبة بن خالد؟على التصرّف في روایة ع ل قرینةًجعَكیف تُ
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 قائلین به استقالل مسألۀ ال ضررل استدال

به دیگران  یحکم تکلیفی حرمت ضرر رسان بیان «ال ضرر»)ره(، مقصود از قاعدۀ  شیخ الشریعۀاز دیدگاه برخی فقها از جمله 
منع فضل الماء عدم تناسب بین صدر و ذیل حدیث مسألۀ شفعه و حدیث  است. اشکالی که چنین برداشتی با آن مواجه است،

شده و در اصل  افهاض یاز جانب راو مذکورذیل روایات  ادّعا نموده است که)ره(  شیخ الشریعۀبرای رفع این اشکال،  .است
 تعبیری وجود نداشته است. نیچن )ص( جانب رسول مکرّم اسالمنقل شده از  تیاروا

به روایتی نسبتاً طوالنی  ،حنبل در مسند کبیر مانند احمد بن تبا رجوع به روایات اهل سنّ»اند: در اثبات این ادّعا فرمودهایشان 
در بین این احکام،  .نمایداحکام مختلف و مستقلّی را از رسول مکرّم اسالم )ص( نقل میخوریم که بر میبن صامت  عبادة از

 ه است.به صورت مستقلّ نقل شدو ...  «های اضافیآب استفاده از»، مسألۀ «شفعه»، مسألۀ «ال ضرر و ال ضرار»مسألۀ 
نقل کرده اما  رابن صامت  عبادة احکام موجود در روایت بیشتربن خالد  عقبة می بینیماز طرفی، با مراجعه به روایات شیعه، 

می بینیم شباهت با کنار هم قراردادن این دو مطلب، 1.علمای شیعه در نقل های خود آنها را به صورت پراکنده نقل کرده اند
از آن موارد نقل کرده اند وجود دارد.از این  آن چه علماء شیعه به صورت پراکنده در مورد هر کدام زیادی بین روایت عباده و

از  بن خالد عقبة باشند کهمیمستقلّ و جدای از یکدیگر  احکام یاد شده مسائلیکه  شودمیایجاد اطمینان و حدس قوی مطلب 
 ده است.ها را جمع نموآن« منع فضل الماء» و حدیث «شفعه»در روایتی مثل حدیث  باب جمع بین روایتین

به « ال ضرر و ال ضرار» مسألۀ )ص(رسول مکرّم اسالم  اصل روایت در این احتمال که» فرمایند:)ره( در ادامه می شیخ الشریعۀ
ت را جدا قسماین  در آن تصرف شخصی نموده و بن صامت ةاما عباد ،وجود داشتهل و بیان کنندۀ علت حکم شفعه عنوان مکمِّ

که بنابر وی نسبت  به به خصوص، احتمال بسیار بعیدی استنقل نموده است، یاد شده کرده و به صورت مستقلّ در روایت 
به سوی نخستین کسانی است که او از » فرموده است:کشّی )ره( به نقل از فضل بن شاذان  نقلی از بزرگان شیعه بوده و مرحوم

اول و دوم و جنگ بدر  عقبةند حذیفۀ و خزیمۀ بن ثابت و ابن التّیّهان و از کسانی است که پیمان مان امیرالمؤمنین )ع( برگشتند،
 2.3«درک نموده است ها را به همراه رسول خدا )ص(و احد و خندق و تمامی جنگ

 
 تطبیق

 ةِمن األقضیّ وعةًامت مجمبن الصّ بادةِوى عن عُرَ الكبیرِ هِسندِبن حنبل في مُ أحمدَ نّأعلى ذلك: لیل ُو الدّ
 .بحديث ال ضرر لةًمذيَّ فعة من دون أن تكونَالشُّ ةَو ذكر من جملتها قضیّ (ص) بيّللنّ ةِستقلّالمُ

پیامبر اکرم ای از احکام مستقلّ مجموعه احمد بن حنبل در مسند کبیر خوداین است که  جمع در روایت از سوی راویو دلیل بر 
در  «ال ضرر»ذکر حدیث بدون ، حکم شفعه کردهی که ذکر احکام کرده است و از جمله بن صامت روایت عبادة)ص( را از 
 باشد.میانتهای آن 

 بقضیّة ال ضرر و إنّما ذكر عبادةُ الًمذيَّ ن يكونَأن دون مِ الماءِ المنع عن فضلِ ةَو هكذا ذكر من جملتها قضیّ
 .ل الماءعن قضیّة الشفعة و قضیّة فض مستقلٍّ ال ضرر بشكلٍ قضیّةَ

 باشدمی در انتهای آن« ال ضرر»های اضافی بدون ذکر محروم کردن از آب، مسألۀ کردهاحکامی که ذکر  از جمله و همچنین
 ذکر کرده است. های اضافیآبرا به شکل مستقلّ و جدای از مسألۀ شفعه و مسألۀ  «ال ضرر»مسألۀ  ةعباد در حالی که

                                                 
، 4)منن ال یحضنره الفقینه،      أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَ الْبِئْرَ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ. (ص)قَالَ: كَانَ مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ  (ع) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ به طور مثال: .1
محمند بنن یعقنوب    ) ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّنا أَنْ یَشْنتَرِطَ الْمُبْتَناعُ.   أَنَّ  (ص)قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ  (ع)عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ؛ (5344، رقم154ص

 (14، رقم17، ص7و شیخ طوسی، تهذیب األحکام،   17، رقم171، ص5الکلینی، الکافی،  
 .31رجال الکشّی، ص .2
 .24 - 11هن ق، چاپ اول، صص 1411شیخ الشریعه اصفهانی، قاعده ال ضرر، قم: انتشارات جامعه مدرسین،  .3
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 و البئرَ 1بارٌجُ نّ المعدنَإ: )ص(من قضاء رسول اللّه  نّإ»؛ قال: بادةَعُ روايةَ لُنقُنَ المطلبُ حَضِتَّن يَأو ألجل 
 ،الخمسَ 4كازو قضى في الرِّ 3بارٌها جُجرحُ جماءَو العَ 2بارٌجُ

ضمان آور  معدن :)ص( این است که رسول خدااز جمله احکام » :کنیمرا نقل می عبادةو برای روشن شدن مطلب، روایت 
)وجوب( حکم به  های زمیندر گنجینهضمان آور نیست و  از جانب بهائم جراحتوارد شدن اه ضمان آور نیست و نیست و چ

 خمس نمودند،
 ن يشترطَأمال المملوك لمن باعه إلّا  نّأو قضى  بتاعُالمُ شترطَن يَأ ها إلّارَبَّأخل لمن النّ نّ ثمرَأو قضى 

 7و6رجَر الحَعاهِو لل 5راشللفِ الولدَ نّأو قضى  بتاعُالمُ
و  )که برای او باشد( 1و حکم نمودند که میوۀ درخت نخل برای کسی است که آن را بارور کند، مگر آنکه مشتری شرط کند

و حکم  )که اموال به او برسد( 1برای کسی است که او را فروخته است، مگر آنکه مشتری شرط کند عبدحکم نمودند اموال 
 ست و برای زناکار سنگ استبرای شوهر ابچه نمودند که 

بمیراثه عن امرأته  «ليِّذَابن مالك الهُ»مل و قضى لحَ ورِركاء في األرضین و الدُّو قضى بالشفعة بین الشّ
 حقٌّ ظالمٍ رقِنّه لیس لعِأو قضى  رارَو ال ضِ ن ال ضررَأن قال[ و قضى أخرى ]إلى تي قتلتها األالّ

از  «بن مالک هذلیا» نوزاد حکم نمودند کهبا یکدیگر شریکند، حکم به شفعه نمودند و  هاها و خانهو بین کسانی که در زمین
حکم نمودند که ضرر دیدن و  رسول خدا )ص(و  گفت[ عبادةبرد ]تا آن جایی که ، ارث میبودهمسرش که دیگری او را کشته 

 11ضرر رساندن )در اسالم( نیست و حکم نمودند که برای ریشۀ ستمگر حقّی نیست
 

                                                 
اد جنوهری،  یعنی اگر انسان شخصی را اجیر کند تا برای او در معدن کار کند و معدن بر سر او خراب شود، مستأجر ضنامن دینۀ او نیسنت. )اسنماعیل بنن حمّن       .1

 (111، ص2هن ق،   1371الصحاح: تا  اللغۀ و صحاح العربیۀ، بیروت: دارالعلم للمالیین، چاپ اول، 

فی غرینب الحندیث و   یعنی اگر انسان شخصی را اجیر کند تا برای او چاهی حفر کند و چاه بر سر او خراب شود، مستأجر ضامن دیۀ او نیست. )ابن اثیر، النهایۀ  .2
 (11، ص1هن ش،   1317األثر، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ چهارم، 

به انسانی برخورد کند، ضمانی به عهدۀ حیوان نیست، بدان معنا که دیه و قصاص ندارد. )ازهنری، تهنذیب اللغنۀ،    یعنی چنانچه حیوانی رها شود و در مسیر خود  .3
 (251، ص1هن ق،   1421بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، 

خلقت الهى در خاك قرار گرفته كه هر دو قسمت مشنمول   دفینه و مال پنهان شده كه یا كسى آن را در خاك نهاده مثل گنج و یا مانند معادن در اثر آفرینش و .4
. )راغنب اصنفهانی، مفنردات الفنا      به هر دو گنج تفسیر شده است «و فِي الرِّكَازِ الخُمُس» اند و حدیث پیامبر صلّى اللّه علیه و آله كه فرموده است:دفینه و گنجینه

 (115، ص2هن ش،   1374قرآن، تهران: مرتضوی، چاپ دوم، 
بالكسر على المرأة باعتبار ان الرجل یفترشها و لكن المقصود منهنا فني الحندیث    « الفراش»تطلق كلمة شود؛ یعنی: جایی که برای استراحت و خوابیدن پهن می .5

 (111، ص2هن ق،   1411چاپ سوم، )باقر ایروانی، دروس تمهیدیّۀ فی القواعد الفقهیّۀ، قم: دارالفقه للطّباعۀ و النشر،  صاحب الفراش، و هو الزو  أو المولى.
ء له، فان العرب تقول: فالن له التراب أو الحجر تقصد بذلك الكناینة عنن خیبتنه و عندم     و المقصود من ثبوت الحجر للعاهر الكنایة عن الخیبة و عدم ثبوت شي .1

إلّنا ان   في انتساب الولد یلحق بصاحب الفراش و الزانني ینرجم بالحجنارة    و ربما یحتمل كون المقصود الكنایة عن الرجم و انه في حالة الزنا و الشك ء لهثبوت شي
بناقر ایرواننی،   ) لند. المعنى األوّل أرجح باعتبار ان حكم الزاني لیس هو الرجم بالحجارة دائما بل یختص ذلك بما إذا كان محصنا و اما غینر المحصنن فحكمنه الج   

 (111، ص2  دروس تمهیدیّۀ فی القواعد الفقهیّۀ،

ابهته له أو لغیر ذلك من یقصد بالقاعدة المذكورة ان الزوجة متى ما اولدت ولدا و لم یجزم بانتفائه عن الزو  فهو ملحق به و ال یحق له نفیه عنه لمجرّد عدم مش .7
بناقر ایرواننی، دروس   ) حتمنال انّنه ولنده.   كذلك ال یحق له ذلنك حالنة الشنك و ا    ،األسباب. فكما ان الزو  ال یحق له نفي الولد عنه في صورة الجزم بكونه ولده

 (117، ص2  تمهیدیّۀ فی القواعد الفقهیّۀ،

خرم، به شرط آنکه خرمای آن نیز به من منتقل شود که در این صنورت، مطنابق بنا شنرط،     یعنی مشتری ضمن عقد به بایع بگوید: این درخت نخل را از تو می .1
 ه است.رچه عمل تلقیح و بارور نمودن آن توسط بایع انجام شدآید، اگخرمای درخت نیز به ملک مشتری در می

خرد، اموالی که به همراه اوست، متعلّق به فروشنده است، مگر آنکه مشتری ضمن عقد شرط کند که من اینن عبند را منی    انسان زمانی که عبد یا کنیزی را می .1
 آید. با شرط، اموال عبد به ملک مشتری در می خرم به شرط آنکه اموالش هم به من منتقل شود که در نتیجه مطابق

ی نسبت به آن ندارد و باید درخت یا بنا را از بین برده و زمین را بنه  در زمین دیگری به او ظلم نماید، هیچ حق یا ساختن بنا یعنی اگر شخصی با کاشتن درخت .11
 صاحبش برگرداند.  
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 منعَماء لیُ فضلُ عُمنَنّه ال يُأالبئر و قضى بین أهل البادية  1نقعُ عُمنَخل ال يُأهل المدينة في النَّ و قضى بینَ
 .لٍّستقِمُ رت كقضاءٍكِال ضرر ذُ ةَنّ قضیّأ وايةِفي هذه الرّ بوضوحٍ دُجِنّنا نَإ .2...«أ لَالكَ فضلُ

و  گرفته شود چاه( های اضافیآب)از  (کم نمودند که نباید جلوی استفادۀ )مردمگونه حایندر مورد نخلستان  و بین اهل مدینه
 ی اضافیهااز علف محروم شدن که باعثگرفته شود  های اضافیآب جلوی  دینباحکم نمودند که  نینش ابانیمردم ببین 
 ذکر شده است. حکمی مستقلّ همچون «ال ضرر»مسألۀ  یابیم که در این روایتروشنی می ما به...«. شود

من تلك  كبیراً مقداراً لُنقُبن خالد يَ قبةَنّ عُأیعة لوجدنا و لو رجعنا إلى روايات الشّ هذا في روايات العامّة
 واحدةٍ في روايةٍ نا مجموعةًلها علماؤُنقُو لكن لم يَ ها عبادةُلَقَتي نَة الّاألقضیّ

زیادی از آن مسائل نقل بن خالد مقدار  عقبةکه یابیم جعه کنیم، میاین در روایات اهل سنّت است و اگر به روایات شیعه مرا
 اندنقل نکرده، یک روایتدر  به صورت جمع شدهها را کند، اما علمای ما آننقل می را عبادة شده توسط

و ما هو  ةِلّستقالمُ ةِنا من تلك األقضیّقِرُبطُ و إذا قارنا بین ما هو المنقولُ ت على األبواب المختلفةقَرِّبل فُ
 ،كبیراً هاًشابُبادة لوجدنا تَفي رواية عُ المنقولُ

که در و آنچه  نقل شده هآنچه از مسائل مستقل که از طریق شیع های مختلف پراکنده شده است و هنگامی که مابلکه در باب
 یابیم،می زیادی کنار هم بگذاریم، تشابهرا  نقل شده است عبادةروایت 
 ت كقضاءٍرَكِكم بالشفعة ذُالحُ قبة بعدَال ضرر المذكورة في رواية عُ ةَنّ قضیّأب ثوقَالوُ بُوجِذي يُالّ األمرَ

 .ستقلٍّمُ
، همچون بعد از حکم شفعه ةدر روایت عقبال ضرر که مسألۀ  می شود بر ایناطمینان چیزی است که موجب  (این تشابه)

 .ده استشای مستقلّ ذکر مسأله
ال  ةِبقضیّ لٍيَّذَمُ غیرَ رَفعة قد صدَة الشُّفي قضیّ )ص( بيّمن النّ رَبأنّ ما صدَ وثوقٌ لُخرى: يحصُأ و بكلمةٍ

 .ینِتَلَّقِستَالمُ ینِتَوايَما من باب الجمع بین الرِّهُبینَ عَمَقد جَ قبةُضرر و إنّما عُ
ال »بدون ذکر مسألۀ است،  شدهدر شود که آنچه در مسألۀ شفعه از پیامبر اکرم )ص( صادیگر: اطمینان حاصل می بیان و به
 جمع بین دو روایت مستقلّ، بین آن دو جمع نموده است. به جهتفقط  عقبةو  شدهصادر آن  ذیلدر « ضرر

 .إلى حديث المنع من فضل الماء سبةِبالنّ قالُو هكذا يُ فعةِإلى حديث الشُّ سبةِهذا بالنّ
 شود.گفته مینیز همین طور  های اضافیکردن از آبمحروم این نسبت به حدیث شفعه بود و نسبت به حدیث 

ما  بعدَ -ال ضرر ةِفعة و قضیّالشُّ ةِبین قضیّ لَصَقد فَ بادةِعُ كونُ نّ احتمالَإ: قائالً )ره( ريعةالشّ و أضاف شیخُ
 ،اًبعید جدّ احتمالٌ -منه شخصيٍّ فٍلتصرُّ نتیجةً لَصَانیة، فَبالثّ لةًولى مذيَّكانت األ
جدایی انداخته  «ال ضرر»و مسألۀ « شفعه»مسألۀ بین  عبادةکه ایناحتمال : نده ابر این مطلب افزوده و گفت)ره(  یعۀشیخ الشر

)بین آن دو( جدایی انداخته  تصرّف شخصی از رویذکر شده بوده است، « شفعه»مسألۀ  ذیلدر « ال ضرر»بعد از آنکه  -باشد 
 ،احتمال بعیدی استواقعاً  - است

و عن الكشّي عن الفضل  یعةِلّاء الشّنّه من أجِإ، بل قیل: هِتقانِإه و ضبطِ و ثبوتِ هِاستقراء رواياتِ عدَب خصوصاً
 )ع(،وا إلى أمیر المؤمنین عُجَرَ ذينَالّ قینَابِنّه من السّأبن شاذان: 
ه است: او از بزرگان شیعه او، بلکه گفته شد )روایات( روایات وی و ثابت شدن حفظ او و استحکام بررسیبعد از  به خصوص

است که به سوی امیرالمؤمنین  نخستین کسانیاز  کشّی )ره( به نقل از فضل بن شاذان روایت شده است که: اوباشد و از می
 )ع( برگشتند،

                                                 
فیه در شرح حدیث گفته است: « النهایۀ فی غریب الحدیث و األثر»شود. ابن اثیر در یادی و اضافی اطالق میبه چیز ز« نقع»تر باشد. مناسب« نقع»شاید کلمۀ  .1
هنن ش،   1317)ابن اثیر، النهایۀ فی غریب الحدیث و األثر، قم: انتشنارات اسنماعیلیان،    أى یروى. أى فضل مائها، ألنه یُنْقَعُ به العطش: «نهى أن یمنع نَقْعُ البئر»

 (111، ص5هارم،  چاپ چ
 .327 - 321، صص5احمد بن حنبل، مسند احمد،   .2
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و  و الخندقَ حداًأُو  و بدراً انیةَولى و الثّاأل بةَقَو هو ممّن شهد العَ هانِیِّالتَّ بن ثابت و ابنِ ةِزيمَو خَ ةِيفَذَكحُ
 .)ص(ها مع رسول اللّه كلَّ المشاهدَ

اول و دوم و جنگ بدر و احد و خندق و تمامی  عقبةاو از کسانی است که پیمان مانند حذیفۀ و خزیمۀ بن ثابت و ابن التّیّهان و 
 .درک نموده است ها را به همراه رسول خدا )ص(جنگ

Sco1:  54:22  

 ال ضرر فقرهنقد استقالل 
طع باالتر امق بهها را آن ،مطلب احتراز از طوالنی شدن ، اما برایشده است )ره( شیخ الشریعۀ استداللبه  یبسیار اشکاالت
ال ضرر و ال » مبتنی بر آن است که تعبیر کنیم که استدالل مطرح شدهنده میدر اینجا تنها به ذکر این نکته بس کنیم.میواگذار 
دفعات متعدّد و به  این تعبیر در اما اگر فرض شود، باشدشده  صادر )ص( م اسالمرسول مکرّاز  یک مرتبه تنها« ضرار

در  مستقلّ و ایدر یک جا به صورت مسأله به این صورت که ؛های مختلف از جانب پیامبر اکرم )ص( صادر شده باشدمناسبت
د، و با توجه به مطالبی که در مباحث قبل منع فضل الماء آمده باشو حدیث  به صورت تعلیل در انتهای حدیث شفعه جایی دیگر

 .می باشداستدالل یاد شده باطل  با وجود چنین احتمالیبنابراین  ذکر شد روشن است که احتمال تعدد وجود دارد
 :دفاع از شیخ الشريعة

برای ما  ،خالد نب قبةعبن صامت و نقل  عبادةبین نقل  تشابه بسیار زیاد)ره( بگوید:  شیخ الشریعۀدفاع از  ممکن است کسی در 
نه اینکه هر کدام بخواهند دو  اندبودهها در صدد نقل یک روایت از پیامبر اکرم )ص( هر دوی آنکه کند ایجاد اطمینان می

از بزرگان اصحاب ما  ةکه عبادهمان طور که گذشت، با توجه به اینو  مطلب را که جداگانه از حضرت رسیده اند نقل نمایند
لذا ثابت می شود آنچه در مورد ال  .ندارد وجوداینکه مصلحتی باعث شده ایشان این دو تعبیر را جدا کرده باشد مال باشد، احتمی

در  «ال ضرر و ال ضرار»تعبیر که ایناحتمال  با این بیان .ضرر از حضرت نقل شده مربوط به یک واقعه و یک حکم بوده است
 .استدالل مفید نیست این برای دفع ،باشد صادر شدهدفعات متعدّد از پیامبر اکرم )ص( 

 «ال ضرر»وجه عدم کفايت احتمال تعدد، در رد استقالل 
در « ال ضرر و ال ضرار»حتی اگر تعبیر   می شود گفته )ص( از نبی اکرم« ال ضرر»برای رد احتمال ذکر شده برای تعدد سند 

کند ایجاد می اطمینان بسیار قوی ،عبادةو نقل  عقبةنقل بین  وانفرا شباهتدفعات متعدّد از پیامبر اکرم )ص( صادر شده باشد، 
و عبادة و در مقام بیان چیزی غیر از آنچه عبادة نقل کرده نبوده است  است. نظر داشته عبادةبه روایت  در نقل خویش عقبةکه 

او را وادار به جدایی اجزای حدیث نموده باشد احتمال داده  حدیث فردی دقیق بوده است و وجود مصلحتی کهنیز در نقل 
 نیز به صورت مستقل از نبی اکرم )ص( صادر شده است.« ال ضرر»نتیجه می گیریم بحث  ،شودنمی

 :رد عدم کفايت احتمال تردد
قضى رسول اللّه  »ن فراز:بحث ال ضرر در نقل عقبه در البه الی قول نبی اکرم )ص( در مورد شفعه واقع شده، تعبیر قبل از آ

به بحث . این دو فراز مربوط ...«فت إذا أرِّ »بوده است و فراز بعد از آن:« بالشفعة بین الشركاء في األرضین و المساكن )ص(
که بیان مستقلی است چگونه در بین دو مطلب مرتبط با هم قرار گرفته « ال ضرر»شفعه می باشند، حال سوال این است که 

بیان مستقلی « ال ضرر»شود که میدر بین این دو وجود ندارد معلوم « ال ضرر»تی می بینیم وجهی برای قرار گرفتناست؟ و وق
 1ک بار از حضرت صادر نشده است.نیست.لذا بیش از ی

                                                 
وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ  بِالشُّفْعَةِ بَیْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ (ص)قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ  (ع)ٍعَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  .1

 (4، رقم114، ص7شیخ طوسی، تهذیب األحکام،  ) حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.
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 تطبیق
نّه أ أعلى من البحث إلّا ستوىًإلى مُ ةَشَالمناقَ كُترُطالة نَمن اإل و خوفاً ما أفاده قدّس سرّه هذا توضیحُ

 نقول: مختصرٍ بشكلٍ
 سطحرا به  بررسی کالم وی ،طوالنی شدن کالماز  بخاطر ترس)ره( بیان فرمودند و  شیخ الشریعۀاین توضیح مطالبی بود که 

 گوییم:به صورت خالصه می امامکنیم، واگذار می از بحث باالتری
واحدة ال  ةًقد صدرت مرّ )ص(ادرة من النبي ضرر الصّنّ جملة ال أعلى  إلّا بناءً مُّتُنّ ما أفاده قدّس سرّه ال يَإ

 أكثر،
پیامبر اکرم )ص( تنها یک صادر شده از  «ال ضرر»تعبیر  است که تمامتنها در صورتی  ند)ره( بیان نمود شیخ الشریعۀمطلبی که 

 بار صادر شده باشد نه بیشتر،
 و فضلِ فعةِللحكم بالشُّ و أخرى كتعلیلٍ قله عبادةُن مستقلٍّ كقضاءٍ ةًنّها صدرت مرّتین؛ مرّأمّا إذا افترضنا أ

 .المذكورةُ القرينةُ لُو معه تبطُ التعدّد موجودٌ نّ احتمالَأ ما ذكره و واضحٌ مُّتُالماء فال يَ
 همچونآن را نقل نموده و بار دیگر  عبادةای مستقلّ که فرض کنیم این تعبیر دو بار صادر شده است؛ یکبار مانند مسأله اگراما 

نیست و روشن است که احتمال تعدّد نقل  تمام مطلبی که وی ذکر کرده است، های اضافیآبعلتی برای حکم به شفعه و 
 د.شوباطل می مذکوروجود دارد و با این احتمال، قرینۀ 

ها لَقَتي نَالّ ةِألقضیّو ا بادةُها عُلَقَتي نَالّ ةِبین األقضیّ نُقارِنّ من يُأب )ره( عن شیخ الشريعة و إذا قیل دفاعاً
 .ال ضرر ةِالماء بقضیّ و فضلِ فعةِالشّ ةِقضیّ ، إلّا من ناحیة تذيیلِاًتامّ تشابهاً دُجِيَ قبةُعُ

نقل کرده  عقبةکه  مسائلی بااست نقل نموده  عبادةکه  را مسائلی( گفته شود: هر کس ره) شیخ الشریعۀو اگر در مقام دفاع از 
 های اضافی،مسألۀ شفعه و محروم کردن از آب در ذیل« ال ضرر»در غیر از آمدن که  رسدن نتیجه میبه ای ،کنار هم بگذارد

 وجود دارد. بین آن دوزیادی شباهت 
را دَصَ ینِشیئَ نقلِ بصددِ و لیسا )ص( بيّمن النّ صادرٍ واحدٍ ءٍشي نقلِ بأنّهما بصددِ االطمئنانَ ثُو هذا يورِ

 .)ص(منه 
صادر شده است و در پیامبر اکرم )ص( اند که از بوده در مقام نقل یک چیز عقبةو  عبادةکه می دهد  را طمیناناامر این این  و

 .نداه، نبودباشدکه از پیامبر اکرم )ص( صادر شده  مقام نقل دو چیز
ال ضرر من  ةِإلى حذف قضیَّ وهُدعُله تَ مصلحةٍ وجودُ ملُحتَاألصحاب و ال يُ لّاءِمن أجِ بادةَنّ عُإو حیث 

 واحدةٌ ةٌقضیّ )ص( بيّمن النّ ادرةِال ضرر الصّ ةَنّ قضیّأ تُثبُة فیَالذيلیّ
 «ال ضرر»به حذف مسألۀ وادار که وجود مصلحتی او را احتمال این از بزرگان اصحاب پیامبر )ص( است و عبادةو از آنجایی که 

صادر شده از جانب پیامبر اکرم  «ال ضرر»یکی بودن مسألۀ  ،های اضافی( نموده باشد وجود نداردو آبشفعه ) مسأله ذیلاز 
 .دشو)ص( ثابت می

 )ص(. بيّادر من النّالصّ دِتعدُّ ه احتمالُدِّفي رَ عُنفَهذا البیان ال يَ و مثلُ
 و در ردّ مثل این بیان، احتمال تعدّد روایات صادر شده از پیامبر اکرم )ص( فایده ندارد.

 قبةُعُ دُقصُو ال يَ بادةُه عُلُنفس ما ينقُ إلى نقلِ هِفي نقلِ ناظراً قبةِبكون عُ لنا اطمئناناًنّ أفي ذلك:  و الوجهُ
 .بادةُعُ هُلُنقُما يَ ر غیرَخُأ أشیاءٍ نقلَ
ندارد قصد نظر دارد و  کندنقل می عبادةکه  چیزیبه همان  در نقل خود عقبة ما اطمینان داریمآن این است که:  علتو 

 نقل کند.را نقل نموده  عبادةغیر از آنچه  گریچیزهای دی
ما ال ضرر حینَ ةَنّ قضیّأ تُثبُله في الفصل فیَ مصلحةٍ وجودَ لُحتمِفي نقله و ال نَ بادة دقیقٌنّ عُإ و حیثُ

 .أيضاً ةًرت مستقلّدَصَ )ص( بيّرت من النّدَصَ
فاصله انداختن )بین مسألۀ شفعه و مسألۀ او در حتی برای مصلدهیم احتمال نمیو  در نقل خود دقیق است عبادةو از آنجایی که 
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پیامبر اکرم )ص( به صورت مستقلّ صادر شده از  صدور نیز هنگامال ضرر  مسألۀد که شواثبات میوجود داشته باشد، ال ضرر( 
 .است
 قضى رسولُ»قوله:  بینَ هاقحامِإفما معنى  ةًستقلّمُ ةًلو كانت قضیّ قبةٍال ضرر في نقل عُ ةَقضیّ نّأه: دُّرُو يَ
 ؟...«ت فَإذا أرِّ»و قوله « و المساكنِ في األرضینَ ركاءِالشُّ فعة بینَبالشُّ )ص( اللّهِ

بین سخن وی که:  آن مسأله مسألۀ مستقلّی است، گنجاندن عقبةدر نقل  «ال ضرر»اگر مسألۀ که:  آن استو ردّ این دفاع 
ها سهمزمانی که »که:  وی )دیگر( و سخن« حکم به شفعه نمود ها شریکندو خانهها که در زمین رسول خدا )ص( بین کسانی»

 چه معنایی دارد؟...« تقسیم گردد 
 .ناسبٍمُ غیرُ هما أمرٌبینَ مستقلٍّ ءٍشي قحامُإهاتین الجملتین مرتبطتان بمسألة الشفعة و  نّإ

 مناسب نیست. ی بین آن دوو گنجاندن چیز مستقلّچرا که این دو جمله به مسألۀ شفعه مربوطند 
Sco2:  11:13  

 بن خالد عقبةبن صامت و  عبادةجمع بین تصديق 
این گونه توانیم و بین آن دو جمع کرده باشیم، میبن خالد را تصدیق نموده  عقبةبن صامت و  عبادةبرای آنکه هر دو نقل 

ای یک مرتبه به صورت قضیّه ؛اکرم )ص( شنیده استرا دو مرتبه از پیامبر « ال ضرر و ال ضرار»تعبیر  عبادةفرض کنیم که 
در  «ال ضرر و ال ضرار» نقل تعبیر نسبت بهحدیث شفعه، سپس قضیّۀ مستقلّ را روایت نموده اما  ذیلمستقلّ و مرتبۀ دیگر در 

ال ضرر »تعبیر جایگاه چرا که تغییری در معنی ایجاد نمی کند از این باب که حذف آن  کرده است، کوتاهی ضمن حدیث شفعه 
و آنچه باعث شده چنین  کندنمی ایجادنیاوردن تعلیل خللی در معنا صرفاً بیان علّت حکم است و  در حدیث شفعه« و ال ضرار

 را به عنوان حکم مستقل ذکر نموده است.« ال ضرر»مطلبی را مرتکب شود این بوده که بعداً 
هم  زدر غیر این صورت با و دیگر افراد سلسله سند را بپذیریم عبادةدر صورتی است که ما وثاقت  البته تمامی این مطالب

اثبات کنیم، را  عبادةوثاقت  بر فرض آنکه ممکن است اشکال شده و گفته شود زیرا ؛امکان اشکال و مناقشه در آن وجود دارد
او صحت سندی آن ثابت نشود در سند روایت  لو وقتی با اشکا توثیق وی دلیل بر وثاقت افراد دیگر موجود در سند نیست

 چگونه می توان آن را قرینه ای برای تصرف در روایت عقبة قرار داد؟!
 

 تطبیق
 )ص( بيّمن النّ ینِتَمرّ عَمِقد سَ بادةَنّ عُأ ضَرِفتَن نَأ نُمكِبادة يُعُ و تصديقِ قبةٍعُ تصديقِ بینَ و جمعاً

 ،ة الشفعةخرى في ذيل قضیّأها عَمِ، و سَمستقلٍّ كقضاءٍ ةًها مرّعَمِال ضرر؛ سَ ةَقضیّ
مسألۀ ال ضرر را دو بار از پیامبر اکرم  عبادة، ممکن است این گونه فرض کنیم که عبادةو تصدیق  عقبةبرای جمع بین تصدیق 

 ،مسألۀ شفعه شنیده استذیل ای مستقلّ و بار دیگر در )ص( شنیده است؛ یک بار همچون مسأله
فعة من باب أنّ ة الشُّلقضیّ كذيلٍ عن نقلها ثانیةً لَساهَابقة و تَفي روايته السّ المستقلَّ القضاءَ لَقَو نَ

 ،في المعنى شیئاً رُیِّغَال يُ هُإسقاطَ
از ، هانگاری نمودسهل مسألۀ شفعه ذیل به عنوانو نسبت به نقل دوبارۀ آن  هکردمسألۀ مستقلّ را در روایت گذشتۀ خود نقل و 

 کند،مسألۀ ال ضرر )در ضمن مسألۀ شفعه( تغییری در معنا ایجاد نمیجا انداختن این باب که 
 .ستقلٍّمُ كقضاءٍ ذلك بعدَ ال ضررَ ةِلقضیّ هُعلى ذلك ذكرُ هُعَجَّعلیل ال أكثر؛ و قد شَللتّ إذ هو إسقاطٌ

به وی ، مسألۀ شفعه ذکرمستقلّ بعد از  ایمسألههمچون  «ال ضرر»ذکر مسألۀ و  ؛جا انداختن تعلیل است نه بیشتر ،چون این
 را داده است. چنین کاریجرأت 

 جالُو إلّا فالمَ ندِأفراد السَّ ةِن ناحیة بقیّو مِ هِتِمن ناحیَ وايةِالرّ و صحّةِ ةِبادَعُ منا بوثاقةِلَّه لو سَهذا كلُّ
 ،واسعٌ ةِشَللمناقَ

 اشکال جایرا بپذیریم، و گرنه و بقیّۀ افراد سند و صحّت روایت از ناحیۀ وی  عبادةها بر فرض آن است که وثاقت تمام این
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 بسیار است،
 عدمِ و معَ بادةِعُ غیرَ ندِالسَّ فرادِأ جمیعِ منه وثاقةُ مُلزَذلك ال يَ كنَّ، و لهِاللتِو جَ بادةِعُ منا بوثاقةِ: سلَّقالُإذ يُ

 ؟بن خالدٍ قبةِعُ في روايةِ على التصرّفِ قرينةً لُجعَكیف تُ سنداً وايةِالرّ صحّةِ بوتِثُ
همۀ افراد وثاقت  ،عبادةقبول وثاقت  الزمۀ اماعظمت شأن او را بپذیریم،  و عبادةما وثاقت که آنبه فرض شود: گفته می چون
 عقبةای بر تصرّف در روایت قرینهدر صورتی که صحّت سند روایت به اثبات نرسد، چگونه به عنوان و  نیست عبادةغیر از  سند

 ر داده شود؟بن خالد قرا
Sco3:  23:63  
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 چكیده
را به همراه مسائل مستقلّ دیگری از « ال ضرر و ال ضرار»که مسألۀ  عبادةروایت تشابه زیاد بین  )ره( شیخ الشریعۀاز دیدگاه . 1

در ور مذک« ال ضرر و ال ضرار»کند که تعبیر اطمینان قوی ایجاد می ،عقبةرسول مکرّم اسالم )ص( نقل نموده است و روایات 
 ای مستقلّ است.مسأله «فضل الماء»و « شفعه»حدیث 

تنها یک مرتبه از رسول مکرّم اسالم )ص( « ال ضرر و ال ضرار»مبتنی بر آن است که تعبیر  شیخ الشریعة )ره(استدالل . 2
به صورت تعلیل در  رای مستقلّ و در جایی دیگمسأله یک جا به صورت تعبیر مذکوراحتمال دارد  در حالی کهه باشد، شدصادر 
 حدیث شفعه صادر شده باشد. ذیل
در دفعات متعدّد از پیامبر اکرم « ال ضرر و ال ضرار»)ره( گفته شود: حتی اگر تعبیر  ةشیخ الشریع. ممکن است در دفاع از 3

قل خویش به روایت در ن عقبةکند که اطمینان قوی ایجاد می عبادةو نقل  عقبة)ص( صادر شده باشد، شباهت فراوان بین نقل 
 یک بار صادر شده است.« ال ضرر»شود که درمیاین نظر داشته است لذا نتیجه  عبادة
استقالل  ،، احکام مربوط به شفعه ذکر شده است«شفعه»در حدیث « ال ضرر و ال ضرار»قبل و بعد از تعبیر  با توجه به اینکه. 4
 ندارد، پس استقالل آن ثابت نمی شود. هممرتبط با تناسبی با ذکر آن بین دو مطلب « ال ضرر و ال ضرار»
از پیامبر  دو باررا « ال ضرر و ال ضرار»تعبیر  عبادةکه  نمودتوان فرض ، میعقبةو نقل  عبادة. برای جمع بین تصدیق نقل 5

ستقلّ را روایت نموده قضیّۀ م اما فقطحدیث شفعه،  ذیلدیگر در  بارای مستقلّ و به صورت قضیّه باریک؛ اکرم )ص( شنیده است
 است.
 عبادةبن صامت و دیگر افراد سلسله سند را بپذیریم. زیرا وثاقت  عبادة. تمامی این مطالب، در صورتی است که ما وثاقت 1

 دلیل بر وثاقت افراد دیگر موجود در سند نیست.

 ف در روایت عقبة وجود ندارد.. اگر صحت سندی روایت عبادة ثابت نشود وجهی برای قرینه قرار دادن آن برای تصر7
 و اشکال در صحت سندی روایت عبادة قول شیخ الشریعة را تضعیف و رد نمود.« ال ضرر». مصنف با رد استقالل صدور 1
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 آزمون
عبیر، تعبیر ، احکام مربوط به شفعه ذکر شده است و اگر این ت«شفعه»در حدیث « ال ضرر و ال ضرار»قبل و بعد از تعبیر . 1

 مستقلّی بود، گنجاندن آن بین دو مطلب مرتبط با یکدیگر مناسب نبود.
 درستپاسخ: 

 
 جمع نمود؟ بن خالد عقبةبن صامت و نقل  عبادةبین تصدیق نقل توان از دیدگاه مصنّف، چگونه می. 2

  از پیامبر )ص( شنیده است. باررا دو « ال ضرر و ال ضرار»تعبیر  عبادةالف( 
 برداشته است. « شفعه»را از حدیث « ال ضرر و ال ضرار»تعبیر  بادةعب( 
 بوده است.  عبادةدر نقل خود ناظر به نقل  عقبة ( 
 بوده است.  عقبةدر نقل خود ناظر به نقل  عبادةد( 
 روایت عباده در چه صورت می تواند قرینه برای تصرف در نقل عقبه باشد؟. 3

  .ابت شودثصحت سند روایت عبادة الف( 
   .صحت سند روایت عقبة ثابت شود ب(
  .فقط وثاقت عبادة ثابت شود ( 
  .فقط وثاقت عقبه ثابت شودد( 
 ؟بیان شیخ الشریعة )ره( برای دفع احتمال تفصیل عبادة بین قضیّه شفعه و قضیّه ال ضرر در چه صورت تام است. 4

   .باشددو بار از نبی اکرم )ص( صادر شده « ال ضرر»الف( 
  .یک بار از نبی اکرم )ص( صادر شده باشد« ال ضرر»ب( 
  عبادة در مقام نقلی جدا از نقل عقبة باشد. ( 
  عقبة همان نقل عبادة را نقل کرده باشد.د( 
قل برداشته و به صورت مستقلّ ن« شفعه»حدیث  ذیلرا از « ال ضرر و ال ضرار»تعبیر  بن صامت عبادةچرا احتمال آنکه  .5

 کرده است، احتمال بعیدی است؟
  دقت وی در نقل روایات و شخصیت واالی او (الف
  وجود عین حدیث در اسناد دیگرب( 
 تشابه فراوان حدیث وی با حدیث شفعه  ( 
  تصریح وی به عدم دستبرد به حدیث شفعه (د
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